הועדה המקומית לתכנון ובניה "יואב"

תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבניין (קבלן/מהנדס)
 .1פרטי האחראי לביצוע שלד הבניין :
אני החתום מטה ____________________ _____________ _____________________
מס' רישיון הנדסאי/מהנדס
ת"ז
שם משפחה ופרטי
הגר(ה) ב _________________________________________________________ -
כתובת
אחראי לביצוע שלד הבניין הנבנה במקרקעין :כתובת___________________________ :
גוש _______ :חלקה ________ :מגרש_______________ :
תיק בניין _______ :מספר בקשה ___________ :תאריך היתר____________ :
מהות הבקשה_________________________________________________________ :
מצהיר בזה כדלקמן:
א)
ב)

אני מסכים להיות האחראי לביצוע שלד הבנין.
יש לי את הכישורים המקצועיים להיות אחראי לביצוע שלד הבנין ואני מתחייב לדאוג לביצוע שלד הבנין
על פי תכניות והוראות מתכנן השלד כפי שינתנו בכתב וכן לבצע תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה.
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מצהיר בזה לאמור:
אני האחראי לביצוע שלד הבניין הנזכר לעיל והנני מצהיר כי התכנון נעשה עפ"י כל דין החל על תכנון השלד ,בהתאם
לתוכניות שערך מתכנן שלד הבניין ,וכמפורט להלן:

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

השלד הוקם עפ"י התקן הישראלי ת"י  ,214ת"י  212לעניין עומסי רוח ות"י  214לעניין רעידות אדמה.
הקרקע שבה הוקם הבניין נבדקה והביסוס בוצע עפ"י תקן ישראלי ת"י .029
שלד מבטון מזויין הוקם עפ"י תקן ישראלי ת"י  244על חלקיו.
שלד מפלדה הוקם עפ"י תקן ישראלי ,ת"י  1441חלק .1
גשרים לכלי רכב ,להולכי רגל ולרכבות הוקמו עפ"י תקן ישראלי .1441
סיכוך גגות קלים נעשה עפ"י תקן ישראלי .1114
כל החומרים והמוצרים המרכיבים את שלד הבניין מתאימים לדרישות התקנים הישראלים המתאימים והינם בהתאם
להוראות חלק ה' בתוספת השנייה לתקנות הבניה.
כל בדיקות שלד הבניין ומרכיביו בוצעו על פי תקנים ישראליים המתאימים ובהתאם להוראות חלק ה' בתוספת השנייה
לתקנות הבניה.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,כל תקרת צלעות מבטון הוקמה עם זיון לגזירה כמתחייב .בתקן הישראלי :244
חישוקים מעוגנים באופן נאות החובקים את מוטות הזיון האופקיים התחתונים והעליונים של הצלע ,או לחלופין במקרה
של רשתות מרותכות בוצע עוגן באופן נאות כנדרש כך שהמוטות הרוחביים האופקיים הקיצוניים של הרשת ,מצויים
מתחת לזיון האופקי התחתון של הצלע ומעל לזיון האופקי העליון של הצלע ,או לחילופין שילוב של החישוקים האמורים
עם מוטות זיון משופעים לגזירה .בכל מקרה גופי המילוי של תקרת הצלעות תוכננו יציבים כנדרש בתקן ישראלי ,ת"י .244

ח.
ט.
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הקמתי את השלד בהתאם לשיטת הבניה התואמת את הוראות כל דין ,לרבות פרט  1.94בתוספת השנייה לתקנות הבניה.
הקמת השלד נעשתה באופן שיובטח כי הבניין הקיים יוכל לשאת את העומסים של התוספת לבניין.
תצהיר זה ניתן בהתאם לתקנות התכנון והבניה ( הצהרת מתכנן שלד ואחראי לביצוע) (הוראות שעה) התשס"ג .4994
אני נותן תצהיר זה לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כך.

ולראיה באתי על החתום (קבלן מבצע)___________________ :

תאריך_____________ :

